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LM-sak 1.e: Forretningsorden  
 
Styrets forslag til forretningsorden 

1. Møteledelse 
Landsmøtet ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av landsmøtets 
forhandlinger. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet seg 
imellom.  

2. Vedtektsendringer 
Landsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring dersom det ikke er oppført på den 
utsendte saklisten.  

3. Taletid  
Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 
innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står på saklisten, settes taletiden 
til 5 min. første gang, og 2 min. andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå avvik fra dette i 
omfattende saker, f. eks. strategiplan. Representanter som forlanger ordet til 
forretningsorden, har 1 min. taletid. Dirigentene kan foreslå kortere taletid og sette strek. 
Forslag må leveres skriftlig til møteledelsen innen saken lukkes.  

4. Behandling av forslag 
Andre saker enn vedtektsendringer kan behandles på møtet når 2/3 av de 
stemmeberettigede vedtar det. Dette gjøres ved godkjenning av sakslisten. Alle forslag må 
fremmes for landsmøte og leveres skriftlig til møteleder. 

5. Fullmakter 
Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. Alle delegater har tale- og forslags- og 
stemmerett på landsmøtet. Styret har møte- og talerett, samt stemmerett unntatt ved 
behandlingen av rapport og regnskap. Medlemslagene har, i tillegg til en delegat, møterett 
for én observatør. Individuelle medlemmer kan møte på landsmøtet som observatører med 
tale og forslagsrett. Landsmøtet avgjør om andre observatører skal ha tale og forslagsrett. 
Njfs daglige leder, eller den han/hun bemyndiger, har talerett. 

6. Flertall  
Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak vedtektene 
fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt. Det skal avholdes 
skriftlig avstemning ved personvalg hvis en delegat krever det. 

7. Protokoll 
Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.  

8. Signering av protokoll 
Protokollen gjennomgås og underskrives av 2 - to - valgte delegater.  

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til forretningsorden godkjennes.           


